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Сарајево, 12. 04. 2016.

Извјештај са састанка Генералног комитета за друштвени развој, образовање,
истраживање и науку Парламентарне скупштине СЕЕЦП-а,
Тирана, 8. и 9. април 2016.

Члан Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Процеса
сарадње у Југоисточној Европи (ПССЕЕЦП) Ханка Вајзовић учествовала је на састанку
Генералног комитета за друштвени развој, образовање, истраживање и науку ПССЕЕЦП-а,
одржаном 9. априла у Тирани, у оквиру бугарског предсједавања овом иницијативом.
Комитет је разматрао питања у вези са мигрантским кретањима у региону.
Учесницима састанка у уводном дијелу обратили су се министар за социјалну заштиту и
младе у Влади Републике Албаније Бленди Клоси и предсједница Поткомитета за људска
права Скупштине Републике Албаније Василика Хуси.
На састанку чија је тема била: „Заштита права 'дјеце у покрету' - позив за заштиту дјеце
миграната у региону Југоисточне Европе; недавни проток миграната“, чланови Комитета су
разговарали о проблему који преокупира регион Југоисточне Европе, а посебно земље
чланице СЕЕЦП-а које су на западнобалканској рути.
Због оружаног сукоба, што укључује повреде људских права и сиромаштво, милиони
дјевојчица и дјечака напуштају државе свог поријекла и уобичајено пребивалиште тражећи
заштиту од сукоба, насиља, искоришћавања, злостављања и дискриминације. ''Дјеца у
покрету'', посебно дјеца која нису евидентирана и дјеца без пратње могу постати предмет
трговине људима и могу бити
физички, сексуално и психички злостављана.
Западнобалканска рута често је главна рута за избјеглице и мигранте на прелазу са
Медитерана према сјеверној Европи. Избјеглице и дјеца мигранти, по доласку у наш регион,
треба да имају заштиту и бригу као и држављани. У том контексту, када су права дјеце у
питању, улога парламената постаје пресудна. Парламент има инструменте за контролу и
подстицање владе на најбоље могуће праксе када је ријеч о заштити ''дјеце у покрету''.
У расправи, чланица Делегације БиХ Ханка Вајзовић изјавила је да разумијемо патњу и
проблеме кроз које пролазе мигранти јер смо, нажалост, и сами прошли те страхоте у
недавној прошлости. Нагласила је да Босна и Херцеговина обавља припреме за прихват
избјеглица, у складу са својим могућностима, иако се не налазимо на западнобалканској

мигрантској рути нити смо занимљиви као простор за тражење азила или дуже задржавање
миграната. Гђа Вајзовић је истакла да подржавамо даљи развој система за заштиту дјеце у
земљама нашег региона који захтијева већи број стручњака, социјалних радника, учитеља и
психолога који ће помоћи дјеци и похвалила примјере добре праксе који долазе из Турске,
Грчке и Србије.
У Приједлогу резолуције, утврђеном на састанку, чланице СЕЕЦП-а позване су да
обезбиједе сваком дјетету приступ ефикасним мјерама које имају за циљ њихову
међународну заштиту, да случај сваког дјетета посматрају са посебном пажњом и
приступом, поштујући разумне рокове, а све то у интересу дјеце миграната. Све чланице су
позване да ураде више како би се избјегло непотребно задржавање дјеце, са родитељима или
без њих, по основу њиховог имигрантског статуса и да се умјесто тога користе најмање
рестриктивне мјере које су у најбољем интересу дјеце.
Такође, чланице СЕЕЦП-а позване су да по убрзаној процедури унаприједе и реформишу
своје системе који се односе на азил и обезбиједе да услови у мјестима за пријем дјеце буду
функционални, адекватно опремљени и прилагођени њиховом узрасту.
На крају састанка утврђен је Приједлог резолуције у којој су сумирани закључци као и
Приједлог извјештаја, који ће бити прослијеђени Парламентарној скупштини СЕЕЦП-а на
разматрање и усвајање.
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